
 

 

 

 

 

 

Bestellijst kleding 

Nederlandse Dames Hockey Club ‘De VijfenVijftigPlussers’ 

 

naam:  
(in blokletters in 

verband met naambadge) 
 

   aantal maat per stuk te 

betalen 

polo rood, incl logo verplicht   € 20,00  

polo wit, incl logo verplicht   €  20,00  

kousen oranje, incl logo verplicht   €  9,50  

kousen wit, incl logo verplicht   €  9,50  

polo blauw, incl logo optioneel   €  20,00  

kousen blauw optioneel   €  9,50  

badge logo optioneel   €  7,50  

badge voornaam extra*) optioneel   €  3,00  

dblauwe handdoek met logo 

(70/140 cm) 

optioneel   €  15,00  

dblauwe paraplu met logo optioneel   €  15,00  

totaal      

 

*) De twee polo’s moeten in ieder geval boven het logo voorzien worden van een 

voornaambadge. Deze worden uit mijn inschrijfgeld gefinancierd. Op mijn badge moet 

de naam staan zoals ik deze bovenaan heb vermeld. Het dragen van een zwart rokje is 

verplicht, deze zal ik zelf aanschaffen. 

 

Het totaalbedrag van € _________ wordt zo spoedig mogelijk door mij overgemaakt op 

rekeningnummer NL78 RABO 0161 8456 73 tnv N.D.H.C. 55+ onder vermelding van 

kleding, waarna ik de bestelling op de eerstvolgende wedstrijd ontvang. 

 

datum         handtekening 

 

 

 

dit formulier inleveren bij of opsturen naar 

Annette Visser-Sieh, Bergweg 50, 6881 LT Velp 

e-mail: annettevisser@planet.nl  

  



 

 

 

 

 

Bestellijst kleding 

Nederlandse Dames Hockey Club ‘De VijfenVijftigPlussers’ 

 
dit formulier mag jij houden 

 

naam:  
(in blokletters in 

verband met naambadge) 
 

 

   aantal maat per stuk te 

betalen 

polo rood, incl logo verplicht   € 20,00  

polo wit, incl logo verplicht   €  20,00  

kousen oranje, incl logo verplicht   €  9,50  

kousen wit, incl logo verplicht   €  9,50  

polo blauw, incl logo optioneel   €  20,00  

kousen blauw optioneel   €  9,50  

badge logo optioneel   €  7,50  

badge voornaam extra*) optioneel   €  3,00  

dblauwe handdoek met logo 

(70/140 cm) 

optioneel   €  15,00  

dblauwe paraplu met logo optioneel   €  15,00  

totaal      

 

*) De twee polo’s moeten in ieder geval boven het logo voorzien worden van een 

voornaambadge. Deze worden uit mijn inschrijfgeld gefinancierd. Op mijn badge moet 

de naam staan zoals ik deze bovenaan heb vermeld. Het dragen van een zwart rokje is 

verplicht, deze zal ik zelf aanschaffen. 

 

Het totaalbedrag van € _________ wordt zo spoedig mogelijk door mij overgemaakt op 

rekeningnummer NL78 RABO 0161 8456 73 tnv N.D.H.C. 55+ Amersfoort onder 

vermelding van kleding, waarna ik de bestelling op de eerstvolgende wedstrijd ontvang. 
 


